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BRANCHE AANVULLING

BRANCHEGEWIJZE AANVULLING: SQUASH
Deze branche-specifieke aanvulling voor de squashsport is een aanvulling op het algemene sportprotocol. Dit branche-
specifieke gedeelte is tot stand gekomen in samenwerking met Squash Bond Nederland, MKB- Nederland, Ministerie van
Economische Zaken & Klimaat, Ministerie van Volksgezondheid, FNV sport en bewegen, McKinsey, Vereniging Sport en
Gemeenten, Platform Ondernemende Sport en NOC*NSF.

SQUASH
Sporten is onderdeel van de oplossing, middels dit aanvullende protocol kunnen mensen middels squash (weer) werken aan
hun fysieke en mentale gezondheid. Als branche zetten wij ons in om Nederland gezonder en vitaler te maken, samen met
squashcentra werken we gezamenlijk toe naar een gefaseerde en verantwoorde (her)opening. Hierbij nemen we het
maatschappelijk belang in acht om mensen zo snel mogelijk, in een gecontroleerde en veilige omgeving, weer te laten
sporten en bewegen.

Dit protocol doet een uitspraak over de beschikbaarheid van toiletten, douches, kleedkamers en horeca. Voor de uitwerking
van het protocol voor fitness, tennisbanen, zwembaden, sauna’s andere wellness, horeca(sporten), etc. verwijzen we naar
de protocollen van desbetreffende branches. Er is in de uitwerking opgelet dat de protocollen op elkaar aansluiten.

SBN tracht - waar mogelijk - de meest recente versie van protocollen van andere relevante sectoren te publiceren in haar
digitale omgeving, zodat deze makkelijk voorhanden zijn voor de aangesloten brancheleden van SBN.

INHOUDELIJK
Om tot een verantwoorde heropening van de squashsector te komen, dienen verantwoorden richtlijnen te worden
nagestreefd door alle betrokkenen. De uitwerking van de betreffende richtlijnen zijn onderverdeeld in zeven clusters:
1. Generieke richtlijnen
2. Aanbieders van squash / accommodaties
3. Trainers
4. Squashers
5. Topsport
6. Wedstrijdsport
7. Uitzonderingen

In de uitwerking van deze zeven clusters is waar nodig rekening gehouden met leeftijdsgroepen waarvoor andere
maatregelen van kracht kunnen zijn. Squash Bond Nederland conformeert zich daarbij aan de fasering van het landelijke
heropstartplan sport, een doorvertaling voor de squashsport is hier terug te vinden.

Het kabinet bepaalt te allen tijde (op advies van de NCTV, het RIVM, OMT, betrokken ministeries en brancheverenigingen)
wanneer de squashsector naar de volgende fase kan overgaan dan wel verdere maatregelen kan opheffen of toevoegen.

TOEZICHT EN HANDHAVING
Een gemeente kan handhaven op naleving van het algemeen protocol verantwoord sporten. Aanbieders van squash /
accommodaties zijn verantwoordelijk voor het naleven van deze richtlijnen en het uitdragen hiervan aan squashers. SBN
gaat er vanuit dat squashers hun gezonde verstand gebruiken en zich conformeren aan de richtlijnen. Indien maatregelen
toch niet worden nageleefd door squashers en/of bezoekers, heeft het squashcentrum de volgende rechten/plichten:

1. Het squashcentrum kan de betrokken persoon verzoeken het pand te verlaten;
2. Het squashcentrum kan de betrokken persoon een (tijdelijk) gebiedsverbod opleggen;
3. Het squashcentrum mag het lidmaatschap van de betrokkene intrekken (afhankelijk van de ernst van

overtreding (denk aan; hoesten in gezicht medewerker));

Indien de bij SBN aangesloten centra en/of squashers zich bewust niet conformeren aan de gestelde maatregelen, zal SBN
afhankelijk van de ernst van de situatie een waarschuwing afgeven en/of behoudt SBN zich het recht om onder alle
omstandigheden het branchelidmaatschap te schorsen. Inhoudende dat het betreffende centrum tot maximaal één jaar
(twaalf maanden) niet deel kan nemen aan SBN-competities, SBN-evenementen of evenementen onder auspiciën kan
organiseren.
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https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.squash.nl/page/38375/COVID19
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GENERIEKE RICHTLIJNEN
Hieronder worden de generieke richtlijnen weergegeven die voor iedereen van toepassing zijn:

1. Alle squashers (ongeacht leeftijd) mogen weer squashen zonder de 1,5 meter afstand, vanaf 18 jaar en ouder geldt een
maximum van vier squashers per baan (onder 18 jaar geen restricties);

2. Buiten de squashbaan houden personen vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.
3. Tijdens het sporten is een mondkapje niet verplicht, buiten de banen is een mondkapje te alle tijden verplicht voor

personen vanaf 13 jaar.
4. Publiek, ouders en/of toeschouwers zijn niet toegestaan bij sportactiviteiten.
5. Conformeer je aan de landelijke overheidsadviezen:

a. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
b. Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten,

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak optreedt.
c. Personen van 18 jaar en ouder houden onderling 1,5 meter afstand
d. Vermijd drukte
e. Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.

6. Squashen is mogelijk op reservering en er vindt (bijv. mondeling) een gezondheidscheck plaats, je vindt de vragen hier.
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AANBIEDERS VAN SQUASH / ACCOMMODATIES
Hieronder worden de richtlijnen weergegeven die van toepassing zijn voor aanbieders van squash / accommodaties:

Personeel & vrijwilligers (verder: personeel of medewerker)
1. Werk zo veel mogelijk thuis, alleen noodzakelijk personeel, zo veel als mogelijk in vaste teams, is aanwezig,
2. Bij (een vermoeden van) COVID-19 klachten bij een van de werknemers dient deze direct huiswaarts te keren;
3. Personeel houd te allen tijde 1,5 meter afstand, op plekken waar dit niet mogelijk is dienen voorzorgsmaatregelen te

worden getroffen (spatschermen, etc.);
4. In publieke binnenruimtes, waaronder squashcentra vallen, zijn mondkapjes verplicht, ook voor personeel. Indien je op

een vaste (werk)plek zitmag het mondkapje af;
5. Het is mogelijk om noodzakelijke vergaderingen die niet online georganiseerd kunnen worden te organiseren in het

squashcentrum. Hier geldt een maximum van 50 personen, placeren, 1,5 meter afstand en is naast het dragen van een
mondkapje (zie punt 3) ook voldoende ventilatie (zie verantwoorde omgeving punt 1) verplicht.

6. Per squashaccommodatie is per dag een medewerker verantwoordelijk voor naleving van dit protocol en instrueert
zijn/haar collega’s over het protocol en/of eventuele wijzigingen, deze persoon is ook gelijk het aanspreekpunt en is
herkenbaar voor de aanwezigen en/of gemeente (incl. handhaving).

Verantwoorde omgeving
1. Ventilatie: Zet het ventilatiesysteem hoog (geen recirculatie), laat het systeem nadat de klanten/squashers weg zijn nog

een paar uur op een lager niveau draaien en zet, waar mogelijk en/ of noodzakelijk de ramen open. In ruimtes waar
deze ventilatie-eisen niet gehaald kunnen worden, mogen er conform overheidsbeleid niet worden gesport of andere
activiteiten plaatsvinden;

2. Reserveren van een squashbaan digitaal of telefonisch is verplicht, er is geen tijdslimiet voor de reservering;
3. Squashers mogen vijf minuten voor aanvang van de reservering naar binnen en dienen de sportruimte direct te verlaten

na het sporten;
4. Er vindt een gezondheidscheck (bijv. mondeling) plaats voor aanvang van het squashen, de vragen vind je hier;
5. Looproutes zijn zo veel als mogelijk eenrichtingsverkeer en worden – net als overige relevante COVID-19 communicatie-

aangeduid op strategische plekken;
6. Het centrum is verantwoordelijk voor voldoende hygiëne. Inhoudende: ontsmettingsmiddel en papieren doekjes op

strategische plekken en spatschermen indien benodigd;
7. Het centrum is verantwoordelijk voor voldoende reiniging in het bijzonder van contactpunten (bijv. deuren en WC’s),

verhoog de frequentie van schoonmaak op basis van drukte;
8. Vermijd waar mogelijk niet noodzakelijke contactpunten (bijv. deuren die open kunnen staan);
9. Deurknoppen van squashbanen dienen door squashers na gebruik gereinigd te worden;
10. Toeschouwers, publiek en/of ouders zijn niet toegestaan;
11. Bij (een vermoeden van) COVID-19 klachten bij een van de squashers dienen sporters te worden geweigerd of naar huis

gestuurd ten tijde van de training.
12. Communiceer geldende maatregelen frequent met squashers en hang posters op in/rondom het squashcentrum met

de geldende maatregelen. SBN heeft hiervoor posters ontwikkelt die goedgekeurd zijn, deze vindt u hier.
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck
https://www.squash.nl/page/38375/COVID19
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AANBIEDERS VAN SQUASH / ACCOMMODATIES (VERVOLG)

Producten en diensten
1. Vrijspelen voor jeugd t/m 17 jaar is mogelijk zonder 1,5 meter afstand en kent geen maximale groepsgrootte per baan;
2. Vrijspelen vanaf 18 jaar en ouder mogen weer squashen zonder de 1,5 meter afstand, maximaal 4 squashers per baan;
3. Buiten de squashbaan houden personen vanaf 18 jaar 1,5 meter afstand.
4. Er is geen maximumtijd/tijdslimiet aan de baanreservering gekoppeld;
5. Het aanbieden van training aan jeugd t/m 17 jaar is mogelijk ongeacht groepsgrootte en aantal banen. Er hoeft door de

jeugdspelers onderling op de baan geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. De trainer houdt wel 1,5 meter
afstand tot de jeugdspelers (calamiteiten uitgezonderd);

6. Het aanbieden van training aan 18 jaar en ouder is mogelijk aan maximaal vier personen per baan (excl. trainer). De
trainer houdt wel 1,5 meter afstand tot de jeugdspelers (calamiteiten uitgezonderd);

7. Tijdens trainingen hoeven speler t/m 17 jaar én 18 jaar en ouder niet van elkaar te worden gesplitst;
8. Dubbelen is toegestaan;
9. Groepslessen zijn voor alle leeftijden mogelijk en kennen een maximale groepsgrootte van 50 personen (excl. trainers);
10. Voor jeugd t/m 17 jaar is het mogelijk om competities en toernooien te organiseren (indien mogelijk regionaal);
11. Vanaf 18 jaar is regionale/landelijke wedstrijdsport nog niet mogelijk. Binnen clubverband zijn onderlinge wedstrijden

zoals bijvoorbeeld ClubLadder mogelijk.
12. Het is niet toegestaan dat squashers uit een bubbel van vier personen rouleren met andere personen (bijv. rackettoss

en clubavonden zijn hierdoor niet mogelijk);
13. Interactive Squash is toegestaan voor alle leeftijden (de touch-functies op de voormuur dienen te worden uitgeschakeld

en beheer vindt plaats via de aanbieder van squash óf via de app).
14. Racket/materiaalverhuur is mogelijk, verplicht reinigen na gebruik;
15. Racketshop mag worden opengesteld, conform de richtlijnen van InRetail.
16. Kleedkamers, toiletten en douches mogen worden opengesteld;
17. Horeca (binnen en buiten) is mogelijk conform de landelijke richtlijnen en protocol Horeca Nederland (ook wel: KHN)

TRAINERS
Hieronder worden de generieke richtlijnen weergegeven die voor iedere squashtrainer van toepassing zijn:

1. Als trainer houd je te allen tijde 1,5 meter afstand tot de squashers (calamiteiten uitgezonderd);
2. Het dragen van een mondkapje is ten tijde van uitvoering van de training op de baan niet verplicht, buiten de baan wel;
3. Het aanbieden van training aan jeugd t/m 17 jaar is mogelijk ongeacht groepsgrootte en aantal banen. Er hoeft door de

jeugdspelers onderling op de baan geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
4. Het aanbieden van training aan 18 jaar en ouder is mogelijk aan maximaal vier personen per baan (excl. trainer) op

ongeacht aantal banen. Tijdens trainingen hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden;
5. Tijdens trainingen hoeven personen t/m 17 jaar én 18 jaar en ouder niet van elkaar gesplitst te worden;
6. Dubbelen is toegestaan;
7. Groepslessen zijn mogelijk met een maximum van 50 personen per ruimte (excl. Trainer);
8. Zorg voor hygiëne van sportmaterialen (bijv. pylonen of ballenmachine) en reinig deze na elke activiteit;
9. Het bijhouden van aanwezigen is verplicht, zo ook het ’boeken van een training’. Dit kan digitaal of telefonisch.

SQUASHERS
Hieronder worden de richtlijnen weergegeven die voor iedere squasher van toepassing zijn:

Tot en met 17 jaar
1. Reserveer een squashbaan online of telefonisch bij jouw squashcentrum (betaal digitaal of contactloos);
2. Meld je aan bij de balie/receptie/bar en werk daar mee aan de (mondelinge) gezondheidscheck;
3. Volg de looproutes en aanwijzingen van het personeel en/of communicatie-uitingen op;
4. Reinig je handen direct bij binnenkomst met desinfecterende gel/zeep;
5. Het houden van 1,5 meter afstand tot 18 jaar is niet noodzakelijk, maar houd rekening met andere aanwezigen;
6. Vanaf 13 jaar is het dragen van een mondkapje in het squashcentrum verplicht, tijdens het sporten mag deze af;
7. Kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van jouw reservering en verlaat de sportruimte na het sporten direct;
8. Een handdoek is verplicht, het is verboden om de aan muren, vloer of glazenwand zweet af te vegen;
9. Toernooien en (competitie)wedstrijden zijn mogelijk, daartoe behoren ook ClubLadder Interactive squash en rackettoss;
10. Toernooien en competities vinden indien mogelijk regionaal plaats;
11. Na afloop dien je de deurknop van de deur die toegang geeft tot de squashbaan te reinigen;
12. Ouders zijn niet toegestaan in het squashcentrum en dienen buiten te wachten;
13. Volg de regels van het RIVM, blijf bij klachten thuis en laat je testen.
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https://www.inretail.nl/Uploaded_files/Zelf/modeschoenensport-regels-en-advies-28-april.fc2871.pdf
https://www.khn.nl/
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SQUASHERS (VERVOLG)
Hieronder worden de richtlijnen weergegeven die voor iedere squasher van toepassing zijn:

Vanaf 18 jaar
1. Reserveer een squashbaan en/of huur materialen online of telefonisch bij jouw squashcentrum (betaal digitaal of

contactloos);
2. Reinig je handen direct bij binnenkomst met desinfecterende gel/zeep;
3. Meld je aan bij de balie/receptie/bar en werk daar mee aan de (mondelinge) gezondheidscheck;
4. Volg de looproutes en aanwijzingen van het personeel en/of communicatie-uitingen op;
5. Het dragen van een mondkapje in het squashcentrum is verplicht, tijdens het sporten mag deze af;
6. Kom niet eerder dan vijf minuten voor aanvang van jouw reservering en verlaten de sportruimte na het sporten direct;
7. Een handdoek is verplicht, het is verboden om de aan muren, vloer of glazenwand zweet af te vegen;
8. Gebruik je eigen materialen (racket, bidon, etc.);
9. Houd buiten de baan 1,5 meter afstand en voorkom groepsvorming;
10. Squashen zonder 1,5 meter afstand is toegestaan met maximaal 4 personen per baan (Dubbelen is toegestaan);
11. Squashers zijn ten tijde van reservering actief binnen de bubbel van 4 personen en rouleren niet met squashers uit een

andere bubbel.
12. Onderlinge partijtjes zijn mogelijk, hiertoe behoren ook de ClubLadder en Interactive Squash;
13. Wedstrijden, competities, toernooien en clubactiviteiten zoals rackettoss zijn niet toegestaan;
14. Het volgen van trainingen is mogelijk, maximaal vier personen per baan, spelers rouleren niet met een andere bubbel;
15. Na afloop dien je de deurknop van de deur die toegang geeft tot de squashbaan te reinigen;
16. Vermijd niet noodzakelijk contact (bijv. high-fives, geven van een hand of anderszins) met andere squashers/personeel;
17. Toeschouwers/publiek is niet toegestaan in het squashcentrum;
18. Volg de regels van het RIVM, gebruik je gezonde verstand, blijf bij klachten thuis en laat je testen.

TOPSPORT
Topsporters kunnen op aangewezen topsportlocaties trainen conform de trainingsbubbel alsmede het protocol dat voor
topsporters van kracht is. Indien een topsporter op een niet-aangewezen locatie wenst te trainen, dient hij/zij zich te
conformeren aan de regels van het betreffende squashcentrum en daarmee dit protocol.

WEDSTRIJDSPORT
Op dit moment is het toegestaan om wedstrijdsport voor jeugd t/m 17 jaar waar mogelijk regionaal te organiseren, voor 18
jaar en ouder is dit niet toegestaan. SBN zal op korte termijn haar protocol updaten en het protocol wedstrijdsport
toevoegen of hiernaar verwijzen in dit protocol.

UITZONDERINGEN
Op dit protocol zijn een aantal uitzonderingen van kracht, te weten:
1. Als ondersteuning van een sporter noodzakelijk is bij de sportactiviteit (bijv. om medische redenen) dan is het

toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar
geldende protocol dient te worden nageleefd;

2. SBN heeft toestemming vanuit het ministerie om topsportactiviteiten (incl. wedstrijden) te organiseren, deze
activiteiten vinden plaats conform het topsportprotocol en aanvullende regelgeving;

3. Het maximum van 4 personen per baan en het rouleren tussen squashbubbels is niet van kracht indien afkomstig uit
hetzelfde huishouden.

EVENTUELE BESMETTING
1. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
2. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen,

keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor
iedereen;

3. Indien bij een sporter/kaderlid Covid-19 wordt vastgesteld, zijn er richtlijnen vanuit de overheid die moeten worden
gehanteerd. De GGD geeft aan welke quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. Dit kan per situatie en regio
verschillen;

4. Sporters dienen geweigerd te worden bij binnenkomst of naar huis worden gestuurd tijdens de training bij (vermoeden)
van klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

SQUASH BOND NEDERLAND – VERSIE 31 MEI 2021


